
Cronologia de l'arribada del nou virus de la grip A 
H1N1



24 d'abril de 2009

Brot de Grip porcina en humans a Estats Units i Mèxic 

OMS, 24 d'abril de 2009

El Govern dels Estats Units ha notificat set casos humans confirmats de grip porcina 
A/H1N1 (cinc a Califòrnia i dos a Texas) i nou casos sospitosos. Els set casos 
confirmats han cursat amb clínica de grip lleu, i  només un ha requerit 
hospitalització. No s'han notificat morts. 

El Govern de Mèxic ha informat de tres esdeveniments diferents. Al Districte Federal 
de Mèxic, la vigilància epidemiològica va començar a recollir els primers  casos el 18 
de març. El nombre de casos ha augmentat constantment durant el mes d'abril en 
l'actualitat hi ha més de 854 casos de pneumònia a la capital. D'aquests, 59 han 
mort. A San Luis Potosí, al centre de Mèxic, hi ha hagut 24 casos amb tres morts. I a 
Mexicali, a prop de la frontera amb els Estats Units, quatre casos, sense morts.

Dels casos de Mèxic, 18 han estat confirmats al laboratori com a grip porcina 
A/H1N1, i 12 d'aquests són genèticament idèntics que els casos de Califòrnia. 

La majoria d'aquests casos s'han produït en adults joves sans. Normalment, la grip 
afecta els molt joves i els molt vells, però aquests grups d'edat no han estat molt 
afectats a Mèxic. 

Aquests esdeveniments són de gran preocupació degut al fet que hi ha casos 
humans associats amb la grip d'un animal,  degut a la dispersió geogràfica dels 
brots, a més dels grups d'edat inusualment  afectats. 

La grip porcina A/H1N1 amb les característiques d'aquest brot no s'ha detectat 
anteriorment en els porcs o humans. El virus fins ara ha estat sensible a l' 
oseltamivir, però resistent a l'amantadina i la rimantadina. 

http://www.who.int/csr/don/2009_04_24/en/index.html


26 d'abril de 2009

Primers casos sospitosos de grip porcina a Catalunya
Risc de pandèmia segons l'OMS 

Document del departament de salut (gencat)

Web del CDC (centers of disease control and prevention)

Dossier Vilaweb

Avui.cat

La consellera de Salut, Marina Geli, ha informat que s'han detectat tres possibles 
casos de grip porcina a Campdevànol, Girona i Barcelona. Geli ha insistit que són 
"possibles" casos, que els tres pacients estan en estat lleu i que es tracta de 
persones que han tornat recentment d'un viatge a Mèxic. 

La consellera ha notificat aquesta tarda els casos al Ministeri de Sanitat i Política 
Social, per la qual cosa s'eleven a sis els casos detectats a Espanya, després dels 
detectats a València, Bilbao i Albacete. Geli ha recalcat que no s'està en fase 
d'emergència per aquests casos sinó únicament en una fase d'alerta i que es treballa 
en coordinació amb la OMS.

L'interès per la malaltia que es detecta a les cerques de google és un bon indicador 
de l'avenç de l'epidèmia:

 

http://www.avui.cat/
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3575212
http://www.cdc.gov/swineflu
http://www.gencat.cat/
http://elmetgedigital.cat/doc/gencatgripporcina.pdf
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html


27 d'abril de 2009

 
El Departament de Salut segueix estretament la implantació de les mesures de vigilància 
de la grip porcina a Catalunya amb motiu de l'aparició de casos d'aquesta malaltia en 
humans a Mèxic i als Estats Units.

http://www.gencat.cat/


28 d'abril de 2009

L'epidèmia en directe

Google maps
 



30 d'abril de 2009

Grip Nova

L'administració recomana anomenar la grip porcina "Grip NOVA"

Comunicat del departament de Salut
El Departament de Salut ha identificat 3 nous casos sospitosos, per tant hi 
ha un total d’ 11 casos pendents de confirmació (29 d'abril 18:11)

 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha rebut els resultats de 
confirmació del laboratori al Centro Nacional de Microbiologia de Majadahonda dels 
primers casos probables enviats que confirmen l’existència de 6 casos d’afectats pel virus 
A/H1N1 d’origen porcí.
 
D’aquests 6 casos confirmats, 4 són homes i 2 dones d’ entre 21 i 22 anys i van 
estar notificats pels següents hospitals:
 
1 Hospital de Campdevànol
1 Hospital Trueta de Girona
4 Hospital Clínic de Barcelona

Darrer Comunicat OMS

La situació continua evolucionant ràpidament. A partir del 18:00 GMT, 29 d'abril de 
2009, nou països han notificat oficialment 148 casos de grip porcina A/H1N1 
infecció. El Govern dels Estats Units ha informat de 91 casos humans confirmats al 
laboratori, amb una mort. Mèxic ha notificat 26 casos humans confirmats d'infecció 
dels quals set morts. 

Els següents països han informat de casos confirmats al laboratori, cap d'ells mortal - 
àustria (1), Canadà (13), Alemanya (3), Israel (2), Nova Zelanda (3), Espanya (4) i el 
Regne Unit (5). 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
http://www.gencat.cat/


1 de maig de 2009

El Departament de Salut ha identificat dos nous casos sospitosos, 
per tant hi ha un total de 14 casos pendents de confirmació

Tots els pacients evolucionen favorablement i romanen als seus domicilis 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha identificat dos nous casos 
sospitosos de patir la nova grip. Es tracta de dos homes de 19 i 23 anys que han estat 
notificats per l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 

Aquests dos casos se sumen al notificat per l’Hospital Universitari Doctor Trueta de Girona 
(un home de 24 anys) i que juntament amb els 11 que hi havia en estudi fan un total de 
14 casos pendents de confirmació.

Tots presenten una evolució lleu.

L'OMS no recomana restriccions de viatge

L'OMS no recomana restriccions de viatge relacionades amb el brot de la influenza A 
(H1N1) virus. Limitar els viatges i la imposició de restriccions als viatges que tenen molt 
poc efecte en aturar la propagació del virus, però seria molt perjudicial per a la comunitat 
mundial.

http://www.who.int/en


5 de maig de 2009

Informació adreçada a la ciutadania sobre la grip A/H1N1
Actualment a Catalunya hi ha 17 casos confirmats i 12 en investigació i tots presenten un 
quadre clínic lleu i evolucionen favorablement als seus domicilis

Departament de Salut:

El laboratori del Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda ha confirmat tres nous 
casos de persones afectades pel brot humà de la grip A/H1N1 a Catalunya 

Actualment a Catalunya hi ha 14 casos confirmats i 13 en investigació i tots 
presenten un quadre clínic lleu i evolucionen favorablement als seus domicilis

http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/index.htm


11 de maig de 2009

Actualment a Catalunya hi ha 26 casos confirmats i 5 en 
investigació 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha rebut els resultats de 
confirmació del laboratori del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda de dos 
casos nous confirmats de la grip A(H1N1).  Es tracta de dos homes de 21 i 24 anys, que 
presenten un quadre clínic lleu i evolucionen de forma favorable als seus domicilis.

Mapa d'afectats



5 de juny de 2009

Wolframalpha, un nou navegador que ens permet saber al dia l'evolució de 
casos i mortalitat, a partir de bases de dades contrastades.

5-06-09:

http://www16.wolframalpha.com/


11 de juny de 2009

L'OMS declara la pandèmia per la grip porcina



L'augment del nivell d'alerta es deu a la ràpida propagació 
geogràfica del virus, i no a la gravetat de la malaltia · L'OMS 
adverteix que els països han de preparar-se per a una segona onada 
d'infeccions
Vilaweb 11 de juny de 2009

11 de juny de 2009

Declaració de pandèmia, i ara què?

Comunicat del Departament de Salut en relació a la declaració de la 
OMS de la Fase 6 en la pandèmia pel nou virus de la grip A (H1N1)
 
La declaració de la Fase 6 de la pandèmia de grip pel nou virus A (H1N1) per part de la 
OMS, suposa el reconeixement oficial per part d’aquest organisme, que el virus s’ha estès 
a diverses zones del mon, circulant lliurament entre la població general sense que s’hagi 
de vincular a un antecedent epidemiològic de viatge ni de contacte amb una persona 
afectada. En cap cas, la declaració de fase 6 es relaciona amb un canvi en la gravetat de 
la malaltia, que tal com s’ha explicat des de l’inici de la seva detecció, segueix tractant-se 
d’un trastorn benigne sense complicacions, que cursa amb una simptomatologia lleu.
 
L’evidència de la poca gravetat de la malaltia es manifesta en que la pràctica totalitat dels 
pacients detectats fins a la data en el nostre país no han requerit d’ingrés hospitalari, 
podent restar en el seu domicili fins a la seva curació.
 
El passi a fase 6 no representa en cap cas, restriccions en la mobilitat de les persones ni 
per desplaçar-se a un altre país ni per venir al nostra. Cal insistir en que es tracta d’un 
canvi essencialment tècnic a efectes de salut pública, que no planteja cap mena de 
mesura restrictiva ni preventiva que afecti al conjunt de la població.
 
Així mateix, els sistema sanitari segueix garantint l’atenció i l’assessorament a les persones 
que ho requereixin, en una situació de plena normalitat i sense que calgui preveure 
l’aplicació de mesures especials
 
Aquest canvi de fase suposa un aspecte positiu en la vigilància i control d’aquesta 
pandèmia, en la mesura que permet aprofundir en l’adaptació dels plans que s’han anat 
aplicant des de l’inici de la seva aparició, així com en les mesures i criteris de la propera 
campanya vacunal que s’està preparant per la propera tardor.
 

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3596571


 6 de juliol de 2009

Una dona de 52 anys, segon cas greu a Catalunya per grip nova

elsinguladigital.cat, 6 de juliol de 2009

Una dona de 52 anys ha ingressat a l'Hospital de Bellvitge amb un quadre respiratori greu 
per la grip nova, segons el departament de Salut. Aquest cas se suma al de l'home de 32 
anys ingressat a l'Hospital de Joan XXIII de Tarragona, i que segueix greu però 
estacionari. La dona, amb antecedents d'obesitat, està ingressada a la UCI de l'hospital, 
presenta una grip A(H1N1) amb pneumònia i evoluciona favorablement dins la gravetat. 

http://www.elsingulardigital.cat/


5 d'agost de 2009

La grip A causa la primera mort a Catalunya 
1. La dona, que patia una malaltia hepàtica, és la vuitena víctima a Espanya
2. Una veïna de Lloret de Mar de 35 anys va morir dilluns a l’hospital de Girona

Una veïna de Lloret de Mar de 35 anys d’edat s’ha convertit en la primera víctima mortal 
de la grip A a Catalunya i la vuitena a Espanya. La dona, que tenia antecedents d’una 
malaltia hepàtica, va morir abans-d’ahir a l’Hospital Josep Trueta de Girona per les 
complicacions respiratòries que li va provocar aquesta afecció. 



12 d'agost de 2009

Què en sabem de la Grip A a data d'avui?

Traducció de l'article del Dr Gervas. Una visió assenyada

http://elmetgedigital.cat/doc/grip_gervas.pdf


23 d'agost de 2009
 
Elpunt entrevista a Jordi Rello

És cap de servei de medicina Intensiva de l'hospital joan XXIII de Tarragona i 
responsable del registre internacional de Grip A.

«Tancant les escoles només s'aconseguiria retardar la presentació del pic
de la grip»

http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/14-salut/73337-ltancant-les-escole
http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/14-salut/73337-ltancant-les-escole
http://www.elpunt.cat/


3 de setembre de 2009

Grip A, sobretot Calma

3 de setembre de 2009

Document  elaborat per blocaires relacionats amb la sanitat de tot l'estat

http://elmetgedigital.cat/doc/gripAblocaires.pdf
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